ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Постављено: 01.03.2018.
Извор: Subotica.com
Поводом Светског дана цивилне заштите у Новој општини одржана је проширена седница
Штаба за ванредне ситуације Севернонобачког округа, на којој су представљене активности
везане за цивилну заштиту на територији округа.
У последњих осам година по мишљењу Зорана Бијелића, шефа Одсека за управљање
ризицима и цивилну заштиту Одељења за ванредне ситуације, направљени су велики помаци
у области цивилне заштите а за такву ситуацију посебно је заслужно укључивање локалних
самоуправа у овакве активности.

- Одељења за ванредне ситуације, као државни органи, у оквиру својих задатака формирали су
специјализоване јединице цивилне заштите, а јединице локалне самоуправе су формирале
јединице опште намене и остале пратеће службе које треба да испрате комплетну делатност
заштите и спасавања тј. одговора наше државе на све изазове које пред нас стављају
елементарне непогоде и неки технолошко-технички акциденти који могу да угрозе велики
број живота и огроман број материјалних добара. На нивоу локалних самоуправа постигнуто је
много, све јединице локалне самоуправе донеле су своја документа, у складу са Законом о
ванредним ситуацијама су поткрепили своје основне темеље за рад тако да је на свим
скупштинама донели Одлуку о организацији функционисња цивилне заштите. Тим путем смо
решили питања везана за оспособљена правна лица, поверенике и специјализоване
једининице цивнилне заштите - објашњава Зоран Бијелић.
Грађани Суботице су свесни значаја безбедносних и заштитних мера у случају елементарних
непогода, других несрећа и опасности што се посебно, по речима Бијелића, види на великом
интересовању да постану припадници специјализованих јединица.
- Имамо јако добро оспособљене специјализоване јединице нарочито вода за заштиту од
пожара и вода прве помоћи, који проласком кроз тренинге могу да се употребе у некој
ситуацији. Увек апелујемо на грађане да приликом проналаска неексплодираних убојних
средстава на територији нашег округа увек позову полицију. Преко њих они нас обавештавају,

тако да ми обавештавамо Тим за уништавање неексплодираних убојних средстава, који га на
безбедан начин уклања са тих површина - каже Бијелић.

Светски дан цивилне заштите установљен је одлуком Генералне скупштине Међународне
организације цивилне заштите 1990. године, са циљем да се скрене пажња широј јавности на
витални значај цивилне заштите и развијања свести о значају припремљености за превентивне
и самозаштитне мере и поступке у случају елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа и других опасности.

